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Alwex hållbarhetsarbete 
är strategiskt viktigt och  
är integrerat i bolagets  
alla verksamheter

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015
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Välkommen till Alwex 
hållbarhetsredovisning 

2  l

Den här hållbarhetsredovisningen gäller för verksamhetsåret 2015.  
Det är den sjunde upplagan vi publicerar och syftet är att beskriva hur  
vi arbetar med hållbarhet och därtill redovisa relevanta nyckeltal.

En hållbarhetsredovisning handlar om att mäta, 
presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både 
inom och utanför organisationen, för vad organisationen 
uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling. 

Alwex var ett av de första företagen inom transport-
branschen att publicera en hållbarhetsredovisning. Det 
är viktigt att ge en djupare bild över vad vi menar med 
ordet hållbarhet, och peka på konkreta exempel i vår 
verksamhet där miljö och sociala frågor varit tongivande 
och gjort skillnad. Inte bara för oss som bolag, utan 
även för samhället vi lever i och bedriver vår verksam-
het inom. Och för miljön, medborgarna och våra egna 
medarbetare.

Tidigare år har redovisning gjorts utifrån GRI3, men 
inför 2015 års redovisning används GRI4. Samtliga 
inom ledningsgruppen för Alwex-koncernen är 
delaktiga i redovisningen och bestyrker den.

På årsstämman den 18:e april 2015 lämnades de 
första exemplaren av Hållbarhetsredovisningen ut 
till delägarna. Den skickades sedan ut till övriga 
intressenter. Redovisningen finns tillgänglig digitalt  
på hemsidan samt i pappersformat och i dokument-
biblioteket på www.alwex.se finns tidigare års 
Hållbarhetsredovisningar. 

För mer information, kontakta Miljö- och 
Kvalitetschef Anna Gilius, på 0470-72 71 61
eller anna.gilius@alwex.se.   
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NOVEMBER
Uppstart av omlastningsterminal  

i Arlöv (Malmö) för Coops 
Skånedistribution. Samordnad 

varudistribution för Älmhults 
kommun.

Avtal med Byggmax 
inkluderat internethandel 

och lagerverksamhet

APRIL
Uppstart av samordnad 

varudistribution för Alvesta, 
Tingsryd och Ljungby 

NOVEMBER
CE-certifiering av  

Snugge-täkten

SEPTEMBER
Avtal med Byggmax om  

internethandel och  
lagerverksamhet

OKTOBER
Etablering av terminal i Jönköping  

med avtal för Samordnad  
varudistribution i kommunerna  

Mullsjö, Habo och Jönköping.
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Att uppnå långsiktig hållbarhet innebär att vi varje dag 
arbetar för att fatta beslut som syftar till att skydda 
natur, samhälle och enskilda mot negativ påverkan 
genom vår verksamhet. En fjärdedel av världens 
utsläpp av växthusgaser kommer exempelvis från 
transportsektorn och i Sverige är transporterna den 
helt dominerande utsläppskällan. Om alla bilar, bussar 
och lastbilar tankades med förnybara bränslen skulle 
dessa utsläpp av farliga växthusgaser minska väsentligt 
och naturen skulle må mycket bättre. Det här är en fråga 
som ligger Alwex varmt om hjärtat och vi har därför 
påskyndat vår egen process inom området. På sidan 
22 i denna redovisning kan du läsa mer om arbetet vi 
gjorde under 2015, för att under första kvartalet 2016 
kunna presentera en egen fossilfri fordonsflotta, hela 
15 år innan de svenska nationella målen. 

För att bli den ledande aktören gällande miljöfrågor 
inom transportbranschen har vi haft ett intensivt år 
på Alwex för att genomföra åtgärder inom vår egen 
organisation. Över hela koncernens verksamhetsområden 
har stora förbättringsåtgärder genomförts, till gagn för 
vår egen personal, våra kunder och för miljön. 

ORGANISATION- OCH SYSTEMFÖRBÄTTRINGAR
För att tydliggöra våra erbjudanden till kunder och 
leverantörer, och bli en komplett leverantör med 
kundanpassade helhetslösningar, genomförde vi i 
början av året en organisationsförändring. Syftet var 
att helt enkelt bli en effektivare organisation, då verk-
samheter med närliggande funktioner organiseras 
inom samma affärsområde eller avdelning. 

Vi har också arbetat mycket med att genomföra för-
bättringar i våra produktions- och affärssystem. Under 
året har exempelvis ett omfattande arbete gjorts för 
att styra upp flöden genom hela orderkedjan. Vi har 
också valt att fortsätta samarbetet med Vehco, som 
idag är marknadsledande i Norden på att hjälpa trans-
portföretag liknande oss, med mobildatasystem och 
positionering, orderhantering till andra användnings-
områden såsom bränsleuppföljning, sparsam körning, 
tidrapportering, samt kör- och vilotidsuppföljning. 
Detta förenklar och sparar tid, vilket därmed minskar 
kostnader för manuell hantering av transportsedlar. 
Detta genererar i sin tur bättre uppföljning för såväl 
den enskilde åkaren som för koncernen.

STRATEGIFRÅGOR ÄR VIKTIGA 
En återkommande aktivitet under året är höstens stora 
strategidag, då vi samlar ägare, kunder, leverantörer 
och personal för att diskutera viktiga framtidsfrågor. 
Till dagen bjuds experter in och föreläser om relevanta 
ämnen. 2015 års föreläsningar handlade naturligtvis 
mycket om miljörelaterade ämnen, men även global 
ekonomi, CSR och friskvård fanns på agendan. Med 
stor bredd av kunskaper och engagemang delar dessa 
externa föreläsare med sig av sina erfarenheter och 
inspirerade oss Alwex-representanter att våga ta nya 
och relevanta beslut för en hållbar framtid.

Mats Lundmark,  
VD Alwex Transport AB

Majoriteten av Alwex dagliga frågeställningar utgår från ett långsiktigt hållbarhets-
perspektiv. För oss är miljöarbete, organisationsutveckling och tillgänglighetsfrågor 
högt prioriterade. Tillsammans skapar de ett engagemang och kreativitet inom 
organisationen som gör oss mer konkurrenskraftiga på marknaden. 

Miljöfrågorna är ständigt 
på dagordningen

VD-ORD
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För att nå våra höga 
miljöambitioner 
krävs ett systematiskt 
och kontinuerligt 
fokus på frågorna.
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Utöver att Alwex verksamheter är certifierade inom respektive områden, 
arbetar vi även systematiskt med frågor kring trafiksäkerhet, arbetsmiljö, 
brandskydd och farligt gods. 

Miljö- och 
kvalitetscertifierade 
verksamheter 

OM ALWEX

Alwex Transport AB startade sin verksamhet år 2000 genom en sammanslagning av Alvesta Lastbilscentral 
och Växjö Åkericentral. Inom koncernen finns tre dotterbolag – Alwex Intermodal AB, Alwex Recycling AB 
och Alwex Lager & Logistik AB – och affärsverksamheten i moder- och dotterbolagen är gemensamt 
samordnat i fyra affärsområden. Dessa kan du läsa mer om med start på sid 19. Alwex verksamheter är 
miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001.

Huvudkontoret ligger i Växjö och kontor finns också i Uddevalla och Älmhult. Terminal och lagrings-
verksamhet bedrivs i Växjö och Alvesta, medan vi i Malmö och Jönköping har ren terminalverksamhet. 
Sammanlagt förfogar Alwex över 80 000 kvm terminal- och lagringsyta och cirka 300 transportfordon.

Bolagsstämman är det forum där ägarna i Alwex Transport AB uttrycker sin uppfattning om företagets 
inriktning genom val av styrelse och revisor. Styrelsen har i sin tur ansvar för att i nära samarbete med VD 
och övrig ledning fastställa strategin för de kommande åren och se till att den implementeras och efterlevs.

Inom Alwex Transport AB finns en Transportörsförening där alla aktieägare i Alwex är medlemmar. Inom 
Transportörsföreningen hanteras ägandet i Alwex Transport och man förmedlar köp och försäljning av aktier. 
Dessutom tar man här upp frågor av mer operativ karaktär än de som hanteras i bolagsstyrelsen. 
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Ett tjänste-
producerande 
företag
Alwex 80 delägare är också bolagets huvudsakliga leve-
rantörer av åkeritjänster. Vår uttalade målsättning är att 
bli södra Sveriges ledande tjänsteleverantör av skräddar- 
sydda transporter, entreprenad, lager och logistik-
lösningar. Med ett småländskt småföretagarperspektiv 
fattar vi beslut med stora portioner av klurighet, flexi-
bilitet och lyhördhet. För oss är det viktigt att kunderna 
blir väl omhändertagna, oavsett om de driver ett företag 
eller anlitar oss som privatperson.

Vissa varor kommer från andra länder och via hamnar 
och järnväg kommer de till oss för omlastning och vidare 
transporter runt om i Sverige. Ofta sker det också på 
andra hållet, att vi ser till att svenska leverantörers 
produkter lämnar landet tryggt och säkert. 

Tydlig inriktning 
För att lyckas i vårt arbete har vi valt ett prioritera 
ett antal huvudspår – ett brett utbud av tjänster och 
produkter, hög kundservice och ett aktivt miljöarbete
 är de tre viktigaste.

BRETT TJÄNSTEUTBUD 
Vi anser det är viktigt att kunna erbjuda helhets-
lösningar som underlättar såväl logistiskt som  
planeringsmässigt för våra kunder. 

HÖG KUNDSERVICE 
Att föra en nära dialog med våra kunder skapar en 
god förutsättning för tillväxt. Vår policy är att kun-
derna alltid upplever att samarbetet med oss minst 
motsvarar de förväntningar man har. Under 2015 
fortsatte vår löpande internrevision enligt ISO9001 
och 14001 hos våra leverantörer/delägare. Planen 
är att gå igenom alla delägare under en treårsperiod 
och två större delägaråkerier besöktes i slutet av 
2015 med ägare av totalt ca 100 fordon av ca 300 
i Alwex fordonsflotta.

LÅNGSIKTIGT HÅLLBARHETSARBETE – Alwex 
ska vara det ledande företaget i branschen inom 
hållbar utveckling och att uppnå en miljömässig 
hållbarhet innebär att vi fattar beslut och vidtar 
åtgärder som syftar till att skydda natur och samhälle 
mot negativ påverkan genom vår verksamhet. Vi 
genomför också årliga uppföljningar och kontroller 
hos våra leverantörer enligt vår inköpsrutin för att 
säkerställa rätt kvalitet och miljöprestanda.

80 000 kvm
 lager- och lokalyta

300
 transportfordon

OM ALWEX
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  Delägare TRB Sverige AB
  Medlemskap Sveriges Åkeriföretag
  Uppropet Fair Transport
  Delägare OnRoad
  Deltagare Vinnova-projekt
  Medlem i Baltic Link Association
  Medlem i Transportföretagen

TRB SVERIGE AB är ett branschföretag inom transport-
näringen som ägs av Alwex och 11 andra större trans-
port- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans 
omsätter TRB:s delägarföretag ca 12 miljarder kronor 
och förfogar över ca 7 000 fordon och arbetsmaskiner. 
TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedels- 
anläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förny-
elsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och 
klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft 
har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG är åkerinäringens bransch-
organisation och arbetar för en sund och lönsam utveck-
ling av åkerinäringen. Organisationen driver transport- 
och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i 
syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och 
förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. 
Transportföretagen är en samarbetsorganisation för 
arbetsgivar- och branschförbund inom transport-
näringen, där Alwex är medlem. 

FAIR TRANSPORT är Sveriges Åkeriföretags särskilda 
upprop för att lyfta fram och uppmärksamma sunda 
transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör 
trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda 
arbetsförhållanden är del av uppropet, vilket natur-
ligtvis även Alwex skrivit på.

ONROAD ägs av aktiva lokala delägare och har cirka 
100 linjer över hela Sverige i nätverket. Alwex är en 
av delägarna. OnRoad finns på 18 terminaler, varav 
de fem största används som nav – så kallade hubbar. 
Hubbarna finns i Malmö, Göteborg, Jönköping, 
Örebro och Stockholm. 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet, vars 
uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbätt-
ra förutsättningarna för innovation och att finansiera 
behovsmotiverad forskning. Alwex är ett av sex företag 
inom transport/logistik och handel som ingår i pro-
jektet ”Transportrelaterat CSR-arbete för lönsamhet och 
innovation”. Projektet syftar till att utveckla och sprida 
kunskap om hur transportrelaterat CSR-arbete ger  
ökad lönsamhet och innovation.

BALTIC-LINK Association arbetar för att skapa en 
framtida hållbar infrastruktur i södra Östersjöområdet. 
Alwex är medlem i detta projekt, vars syfte är att skapa 
en transportkorridor som ansluter Skandinavien – från 
Oslo, via färjelinjen Karlskrona–Gdynia – till Central-
europas nya nord-sydliga korridor och hamnarna i norra 
delen av Adriatiska havet. Baltic-Link omfattar riksväg 
27, Kust till kustbanan Göteborg–Karlskrona/Kalmar 
och Stena Lines färjor Karlskrona–Gdynia. 

TRANSPORTFÖRETAGEN är en samarbetsorganisa-
tion för arbetsgivar- och branschförbund inom 
transportnäringen. 

SAMARBETEN

Medlemskap och engagemang
Alwex-koncernen samarbetar med ett flertal organisationer och deltar 
i nätverk med fokus på socialt ansvar, miljö, hälsa och säkerhet. Till våra 
viktigaste partners och åtaganden hör följande
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För Alwex är det en självklarhet att vi har engagerade och stolta medarbetare. 
Vi vill att vår personal delar gemensamma kärnvärden och att samtliga, oavsett 
roll inom koncernen, bidrar till att odla en tydlig företagskultur. 

Värdegrund, uppförande-
kod och kundfokus 

Alwex är ett expansivt företag och 
en stor arbetsgivare. För närva-
rande arbetar drygt 200 personer 
inom moder- och dotterbolagen. 
Det är 162 heltidsanställda och 33 
deltidsanställda samt 2 inhyrda, 
varav 168 är män och 29 kvinnor. 
110 personer är kollektivanställda, 
74 tjänstemän och 11 ingår i 
ledningsgrupp. 
   Sammanlagt förfogar vi över 
80 000 kvm terminal- och lagrings- 
yta och cirka 300 transportfordon. 
Givetvis gör vår storlek att med-
arbetarna har olika bakgrund, 
tankesätt och vilja att samarbeta 
med andra. I en sådan organisa- 
tion är därför bolagets sociala 
riktlinjer väldigt centrala att 
kommunicera, så att Alwex som 
arbetsplats fungerar och upplevs 
bra, trygg och välkomnande. 

Vår grundprincip är att mångfalden 
i samhället och bland våra kunder 
också ska speglas av mångfald 
bland våra medarbetare. Vi efter-
strävar att uppnå en jämn könsför-
delning på ledande befattningar.

Vår uppförandekod, Alwex-koncer-
nens Code of Conduct, kommuni- 
ceras med personalen och våra 
delägare/leverantörer. Den base-

ras på de tio principerna från FN:s 
deklaration om mänskliga rättighe-
ter, ILO:s grundläggande konven-
tioner om mänskliga rättigheter i 
arbetslivet, Rio-deklarationen samt 
FN:s konvention mot korruption. 
Principerna innefattar mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och 
korruption. Till denna har vi en 
handlingsplan för uppföljning och 
en åtgärdsplan efter behov.

Vi har också under 2015 fastställt 
vår värdegrund mer formellt. Den 
bygger på värdeorden Engage-
mang, Kundnytta och Ansvar, kort 
kallad EKA. Värdegrunden är en 
ledstjärna för hur vi förhåller oss 
till varandra, våra kunder, leveran-
törer och samhället i stort. För oss 
har orden Engagemang, Kundnytta 
och Ansvar en särskild betydelse 
och utgör kuggarna i vårt arbete.

En annan viktig del av strategi-
arbetet är vårt engagemang i det 
Vinnova-finansierade forsknings-
projektet ”Transportrelaterat CSR- 
för ökad lönsamhet och innova-
tion”. Alwex ingår här, som en av 
sex transport/logistikföretag, i ett 
samarbete med Linnéuniversitetet 
och Linköpings universitet. 

PERSONAL

200
 anställda

96,7%
frisknärvaro

vår värdegrund
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Värdegrund, uppförande-
kod och kundfokus 

Mikael Listerud, peronalchef

Under 2015 fastställdes 
Alwex värdegrund med 
orden engagemang, 
kundnytta och ansvar 
som värdeord.
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Vi menar att det är mycket viktigt att vara en socialt 
engagerad partner inom den lokala idrotten och dess 
verksamheter. På Alwex har vi tagit fram riktlinjer för att 
säkerställa att de insatser vi gör inte bara går till rätt saker 
utan också når en bred målgrupp. Därför har vi noga valt 
ut föreningar eller lokala talanger inom alla åldrar, kön, 
intressen och ursprung. 
   För Alwex är inte det väsentliga att vi får en stor expo-
nering, utan att de medel man får från oss investeras till 

att främja idrott, utveckling och gemenskap. Ett av våra 
återkommande arrangemang är Alwex CUP i ishockey 
tillsammans med Växjö Lakers och som vänder sig till 
klubbar med ungdomsverksamhet över hela södra 
Sverige. 

Vi har för avsikt att även framgent verka för att stödja 
det lokala idrottslivet och kommer även under 2016 
stödja över 20 olika klubbar/föreningar på olika sätt.

Den 4 november 2015 anordnades Alwex Strategidag 
där förväntningar och trender avseende framtidens 
leverantörer av transport- och logistiktjänster behandla-
des med hjälp av föreläsare inom olika områden. Det här 
är ett årligen återkommande möte, vars syfte är att lyfta 
blicken för framtidsfrågor. I år fanns bland annat Jakob 
Lagercrantz från 2030-sekretariatet, Petri Ekorre från 
Q3 Forum för hållbara transporter, Fredrik Landegren 
från TRB och Martin Lidberg, fd världsmästare i brott-
ning, tv-profil, inspiratör, tränings- och hälsocoach bland 
föreläsarna. 

Alwex roll i samhället 

Alwex Strategidag

Vi strävar efter att upprätthålla goda relationer till de samhällen där Alwex verkar 
och att bidra med kompetens, produkter och sponsring. Det är också viktigt för 
oss att delta i samhällsdebatten och agera gott föredöme, inte minst inom 
miljö- och hållbarhetsfrågorna.

OMVÄRLDEN
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Bästa miljöalternativen

Att miljömässig hållbarhet är en aktuell fråga som upp-
märksammas i media och i branschen gör vårt arbete 
ännu viktigare. Alwex har ett stort ansvar att driva de 
här frågorna, inte minst då vi själva är en relativt stor 
bidragsgivare inom klimatpåverkan. Men tack vare vår 
position, kan vi också göra en betydande skillnad.

Transporterna är det område inom koncernen som har 
det största miljöansvaret. Vår verksamhet ska inte bara 
uppfylla gällande miljölagstiftning och andra miljörela-
terade krav, utan vi vill göra mer än så. Vi kan påverka 
genom val av bränsle och teknik, val av transportslag 
(väg/tåg), planering av transportupplägg och bränsle-
förbrukningen på våra fordon.

På sidan 24-25 i den här hållbarhetsredovisningen 
beskriver vi vårt miljöarbete med transporterna. Med 
HVO100-satsning tar vi nästa steg, vilket känns angeläget 
då fossilbränslefria transporter är viktig fråga för sam-
hället i stort och inte bara för oss inom transportnäring-
en. Samtliga våra transporter sker numera med fordon 
som drivs helt eller delvis av förnybara drivmedel.

STRATEGISK INRIKTNING
Den övergripande strategiska inriktningen av Alwex 
hållbarhetsarbete fastställs av Alwex högsta ledning och 
styrs genom strategisk planering och affärsplanerings-
processer. Det yttersta ansvaret för hållbarhetsfrågorna 
ligger hos Alwex-koncernens VD.

Alwex ser varje år över koncernens miljöaspekter, vär-
derar dessa och tar fram de mest betydande delarna för 
vidare belysning. Vi genomför årliga undersökningar över 
hur våra kunder, leverantörer och medarbetare upplever 
oss, vilket ger oss en bra feedback hur våra intressenter 
upplever oss. 

Alwex ska ligga i framkant i miljöfrågor genom att vara ett av de bästa alternativen 
för miljön. Vårt miljöarbete skall fokuseras på att minimera användningen av fossila 
bränslen och de utsläpp som detta medför, främst fossil koldioxid.

69% 
total förnybar drivmedel genom Alwex TRB

61%
total försäljning av förnybart drivmedel

MILJÖ OCH KVALITET
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ANNA GILIUS, MILJÖ- OCH KVALITETSCHEF

Över hälften av 
våra transporter sker 
idag med fordon som 
drivs av förnybara 
drivmedel
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Genom hela organisationen arbetar vi löpande med 
riskinventeringar och minskning av risker i olika nivåer 
i verksamheten. Vi har till exempel påbörjat inventering 
av våra drivmedelsanläggningar för att uppgradera 
dessa till en modernare standard och för att mini-
mera läckage och spill. Vidare har vi tecknat avtal med 
Anticimex för en större helhetssyn i hela organisationen 
gällande systematiskt brandskyddsarbete.

MÅLSÄTTNINGAR
Alwex ska vara trovärdiga, trygga och tydliga för våra 
kunder. Med engagemang, samarbete och nytänkande  
kommer vi att ytterligare stärka vårt redan starka varu- 
märke och utöka vår marknad. Alwexkoncernen har 
formulerat sex övergripande mål där personal-, miljö- 
och samhällsmålen har viktiga beskrivningar av våra 
långsiktiga hållbarhetsambitioner. 

Vi ska vara en av branschens mest attraktiva arbets-
givare och ha den av kunderna och delägarna högst 
uppskattade personalen. 

Vi ska aktivt driva frågor gällande miljö- och samhälls-
ansvar, på ett sådant sätt att vi betraktas som en av de 
tongivande i branschen.

De tre betydande miljöaspekterna är bränsleförbruk-
ning på fordonen, logistikplanering av transportupp-
lägg samt fordonstransport och val av fordonsteknik/
bränslekvalitet.

STATISTIK
Vårt mål under 2016 är att hela vår fordonsflotta, som 
består av ca 300 fordon och maskiner, blir fossilfri. 
Under 2015 kom vi upp i 69 % förnybart för våra 
Alwex-tankare (Alwex TRB-kort). Av de 12 transport- 
och logistikföretag som ingår i TRB så stod Alwex för 
nästan hälften (48 %) av utlevererat förnybar andel. I 
total försäljning av drivmedel kom vi upp i 61 % förny-
bart för 2015.

Statistiken omfattar förnybart drivmedel via våra 
TRB-stationer. Fyllnadsgrad mäts löpande på samdistri- 
butionen. Tjänsteresor är inte inkluderade, ej heller 
transport till och från arbetet. Inlejda transportörer är 
heller inte medtagna i redovisningen. 

Vårt mål under 2016 
är att hela vår fordons-
flotta, som består av 
ca 300 fordon och 
maskiner, blir fossilfri.

MILJÖ OCH KVALITET
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ORGANISATION

Koncernens verksamhet är indelad i fyra affärsområ-
den – Mark och Anläggning, Transport och Distribu-
tion, Miljö och Återvinning samt Lager och Logistik. 

VD bildar tillsammans med affärsområdescheferna, 
ekonomi- och personalchef företagets ledningsgrupp. 
   Andra centrala funktioner med uttalat övergripande 
ansvar innehas av miljö- och kvalitetschefen, 

IT-ansvarig samt projektledare, som för närvarande 
driver ett större projekt i form av utbyte av hela 
verksamhetens affärssystem.

I den här hållbarhetsredovisningen ingår inte bolagen 
Växjö ÅC AB eller Alwex Fastighetsaktiebolag, då 
dessa inte genererar verksamhet av större värde.

Centrala funktioner

Alwexkoncernen består av moderbolaget Alwex Transport AB och de tre dotterbolagen 
Alwex Lager och Logistik AB, Alwex Recycling AB samt Alwex Intermodal AB. 

Ekonomi

IT & System

Transport &
Distribution

Försäljning

Strategisk Pla-
nering

Trafikledning och 
kundtjänst

Älmhult

Uddevalla

Miljö &
Återvinning

Transportledning 
och Försäljning

Drivmedel

Lager & 
Logistik

Försäljning

Terminaler:
Växjö

Alvesta
Kalmar
Malmö

Jönköping

HR

Mark & 
Anläggning

Transportledning 
och Försäljning

Depå och Täkter

Betongfabrik

Miljö & Kvalité

Administration

Projekt

VD

Så här såg den övergripande 
organisationsmodellen ut under 2015.

Alwex 
Recycling AB

Alwex Lager & 
Logistik AB

Alwex 
Intermodal AB



Ledningsgrupp
Billy Ydefjäll (VD Alwex Lager & Logistik), Jan Alexandersson (AO-chef Transport & Distribution),  
Andreas Karlsson (AO-chef Mark & Anläggning), Mats Lundmark (VD), Maria Trulsson (Ekonomichef),   
Sven-Göran Rohlin (AO-chef Miljö & Återvinning) och Mikael Listerud (Personalchef) 

Styrelse
Styrelse och ledning i Alwex för verksamhetsåret 2015. Maria Trulsson, Mats Lundmark, Pierre Widén, 
Torbjörn Björstrand, Göran Eriksson, Christer Samuelsson och Anders Olsson. Saknas på bild gör Charlotte Häggblad
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En bedömning har gjorts utifrån koncernens verksamhe-
ter och vilka de viktigaste intressentgrupperna är; kunder, 
leverantörer, ägare, medarbetare, myndigheter och ett 
antal ideella organisationer. Dessa intressentgrupper har 
sinsemellan olika förväntningar och krav på Alwex olika 
verksamheter.

Transporter, lager och logistik är viktiga funktioner för 
näringslivet och samhället. Många är beroende av oss för 
att flödet av varor ska fungera och med detta följer ett 
stort ansvar. Det handlar inte bara om leveranskvalitet, 
utan naturligtvis är klimat-, energi- och miljöfrågorna en 
del av helheten. Utöver frågor som effektivare fordon 
och bättre bränslen, krävs också en optimerad transport-
planering, införande av ny teknik och andra effektivise-
ringar genom hela lager- och distributionskedjan för att 
erbjuda hållbara och långsiktiga lösningar. 

Våra kunder förväntar sig att vi erbjuder produkter med 
utgångspunkt i deras ekonomiska situation, våra ägare 
vill att vi ska vara en lönsam och långsiktig investering 
och för samhällets bästa ska vi bedriva en stabil verksam-
het med minimal miljöpåverkan. Det som förenar de här 
tre olika typerna av intressenter är alltså kombinationen 
av att vara en ekonomiskt stabil aktör, med att också ta 
ansvar för miljöfrågorna. 

För våra medarbetare är det viktigt att få utrymme att 
växa och utvecklas i yrkesrollen. Såväl vår egen som våra 
kunders framgång förutsätter att vi har engagerade med-
arbetare som trivs, och ur detta perspektiv, tillsammans 
med ett socialt ansvar och en vilja att arbeta med frågor 
som jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö och påverkans-
möjligheter, investerar vi i vår personal på olika sätt. 

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter bedrivs 
inom vår koncern. Det handlar t ex om livsmedels-
hantering, täktverksamhet, material- och avfallsåter-
vinning, och tankstationer. Vi utför också tillståndspliktiga 
transporter av avfall och farligt avfall. Det här reglerings-
arbetet hos beslutsfattare och myndigheter att ta fram 
spelregler för en mer ansvarsfull marknad välkomnas av 
oss. Vi är djupt engagerade i dessa frågor och därav är 
också samhällsintresset vårt egenintresse.

GEMENSAMMA MÅL OCH STRATEGIER
Alwex ska vara trovärdiga, trygga och tydliga för våra 
kunder. Med engagemang, samarbete och nytänkande 
kommer vi att ytterligare stärka vårt redan stabila 
varumärke och utöka vår marknad. Genom gott 
affärsmannaskap, en kreativ och idérik kultur, en hög 
servicegrad och med en inställning att vi ständigt kan 
förbättra oss skapar vi redan idag framtidens lönsamma 
affärer.

UPPFÖLJNINGAR
Vi genomför årligen kundundersökning, delägar- och 
leverantörsmätningar samt medarbetarmätningar. 

Förväntningar på 
verksamheten
Våra intressentgrupper har identifierats genom att kartlägga de grupper längs vår 
värdekedja som antingen påverkas eller påverkar Alwex verksamhet.

Ledningsgrupp
Billy Ydefjäll (VD Alwex Lager & Logistik), Jan Alexandersson (AO-chef Transport & Distribution),  
Andreas Karlsson (AO-chef Mark & Anläggning), Mats Lundmark (VD), Maria Trulsson (Ekonomichef),   
Sven-Göran Rohlin (AO-chef Miljö & Återvinning) och Mikael Listerud (Personalchef) 

Styrelse
Styrelse och ledning i Alwex för verksamhetsåret 2015. Maria Trulsson, Mats Lundmark, Pierre Widén, 
Torbjörn Björstrand, Göran Eriksson, Christer Samuelsson och Anders Olsson. Saknas på bild gör Charlotte Häggblad

INTRESSENTER
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Service, kunskap 
och erfarenhet
Alwex erbjuder helhetslösningar som underlättar såväl logistiskt som planeringsmässigt 
för våra kunder. För att erbjuda bästa möjliga service har vi valt att organisera oss i fyra 
olika affärsområden – där vi samlat specialistkunskap och en unik branscherfarenhet 
inom respektive verksamheter. 
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AFFÄRSOMRÅDEN

Det finns i princip inga varor vi inte kan lagra. I våra 
anläggningar har vi kapaciteter för alla temperatur-
krav och tack vare en stor totalyta med flexibel lager- 
och terminalhantering, kan vi anpassa vårt erbjudan-
de efter såväl riktigt stora som riktigt små volymer.

Lagret och terminalen i Räppe utanför Växjö är på ett 
sätt hjärtat i hela Alwex verksamhet. Här – på vårt 
huvudlager – förfogar vi över hela 55 000 kvm. En av 
de största fördelarna med detta lager är möjligheten 
att lagra såväl kylda och frysta varor som kolonial, på 
samma ställe.

Utöver huvudlagret i Växjö har vi också lager- och 
logistiktjänster i Alvesta, Kalmar, Jönköping och 
Malmö. På de här orterna finns sammanlagt ytterli-
gare 29 000 kvm yta och även här finns kapaciteter 
för alla temperaturer i moderna och anpassningsbara 
lokaler.

I Alvesta finns också Alwex Intermodal AB som tillför 
flödeskedjan genom att sköta överföringen från ett
transportslag till ett annat. Praktiskt sker detta genom 

att lyfta och lasta om olika typer av gods, såväl hel 
enhet som löslastat gods, från lastbil över till järnväg 
och vice versa. 

Som ett led i vårt miljöarbete tittar vi hela tiden över 
hur vi kan förbättra oss. Vi sitter dock i en fastighet 
som vi inte äger själva och detta begränsar våra möj-
ligheter att göra stora strategiska investeringar. Under 
2015 bytte vi frys och fick istället en modernare och 
effektivare anläggning som återanvänder spillvärme 
från kompressorer, vilket ger en stor energibesparing. 
Vår förra frys fungerar nu som ett varmlager och där 
har vi installerat fjärrvärme.

Under 2016 ska vi, tillsammans med fastighetsägaren, 
se över möjligheterna att byta belysning i hela loklen, 
vilket kommer att ge en stor energibesparing. I Alvesta 
har vi som mål att under 2016 utvärdera olika upp-
värmningsalternativ och föreslå ett byte till ett mer 
miljövänligt alternativ.

Lager och Logistik
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AFFÄRSOMRÅDEN

Transport och 
Distribution
Vi erbjuder ett unikt distributionsnät och några av Sveri-
ges största producenter och livsmedelskedjor använder 
idag våra tjänster. Inom vårt distributionsområde löser vi 
stora såväl som lite mindre kunders distributionsbehov 
genom samlastningslösningar via våra terminaler i Växjö, 
Malmö, Kalmar och Jönköping.

Vi kompletterar vårt erbjudande med fjärrtransporter, 
skräddarsydda lösningar och olika former av terminal-
tjänster. Kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetskrav är högt 
ställda, där exempelvis våra thermotransporter sker i 
obrutna kylkedjor i skåp, enligt ATP-klassning. Majori-
teten av våra transporter sker idag med fordon som 
drivs av förnybara drivmedel (såsom RME och HVO) 
och vår uttalade målsättning är att successivt öka den 
andelen.

Att kombinera olika kunduppdrag för att minska antalet 
mil och öka fyllnadsgraden är viktigt för vårt hållbarhets-
arbete. Därför är samdistribution ett prioriterat område.  
Under 2015 har vi utvecklat och utökat våra upplägg inom 
samordnad kommundistribution med fler kommuner 
och fler ingående leverantörer. Upplägget medför färre 
lossningar på kommunala enheter såsom skolor och 
daghem, med miljö- och säkerhetsvinster som resultat.

Samdistribution till livsmedelsbutiker med flera kunders 
gods på samma bilar är ett annat prioriterat område 
för ökad fyllnadsgrad och minskade antal mil. I denna 
trafik har vi under året ökat antalet fordon med dubbla 
lastplan och därmed möjliggjort mer gods per körda mil. 

Fordon som ingår i vår samdistribution får inte vara äldre 
än 8 år och andelen som kör med förnybart bränsle 
har ökat betydligt under perioden, speciellt då andelen 
HVO100.

Med ökad digitalisering genom fordonsdatorer har vi 
under 2015 bättre kunnat följa upp arbetet. Ordersta-
tus, leveranstider och positionering av samtliga bilar är 
viktiga hjälpmedel för en optimal transportplanering. 
För att fånga upp fordonsstatus och chaufförernas 
utbildningar genomför vi varje år en undersökning och 
internrevisioner och uppdaterar våra register.

Enligt lagen gällande yrkesförare i tung trafik med 
C/CE-behörighet som trädde i kraft 2009, så ska samtliga 
fem delar i den s k YKB-utbildningen vara klar till den 
10 september 2016. Här ingår bland annat en delkurs 
om sparsam körning där man ska få en ökad förståelse 
om vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv 
och ekonomiskt perspektiv. Målet med den delen är att 
kunna optimera bränsleförbrukningen. Annan chaufför-
utbildning inom livsmedels- och kyl/frysaggregatshante-
ring, egenkontroll och digital orderhantering har också 
varit prioriterade områden.

Inom affärsområdet Transport och Distribution har vi 
under 2015 arbetat mycket med strategisk trafikplane-
ring både för närområdet och för de längre avstånden. 
En övergripande trafikplan för 2015 har medfört ökade 
fyllnadsgrader, färre tommil och bättre kapacitetsutnytt-
jande. Det här är ett synnerligen viktigt arbete för den 
totala miljöpåverkan.

Vårt arbete med utbildningar, medarbetarenkät, mät-
ning av övertid och sjukfrånvaro liksom regelbundna 
avdelningsmöten är viktiga för att skapa en långsiktigt 
bra arbetsmiljö för den egna personalen.
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Miljö och 
Återvinning
Miljö och Återvinning är ett affärsområde som trans-
porterar allt ifrån bränsle till värmeverk till att trans-
portera skrot, flis, bark mm. Dessutom tar vi hand om 
våra kunders avfall med våra egna flak och containers. 
Här ingår även dotterbolaget Alwex Recycling AB, 
där vi tar emot avfall och restprodukter genom egna 
avsättningar eller legokörning åt kunder.

Inom affärsområdet ligger också drivmedelshantering-
en med nio egna tankstationer inom TRB-nätverket 
(där det totalt finns över 100 tankstationer i landet). 
Fyra av de nio stationerna samäger vi med Kaj Inrikes 
(Älmhult) och Börjes Tankcenter (Torsvik utanför Jön-
köping, Vetlanda och Bävervägen i Växjö). Hela 61 % 
av den totala sålda drivmedelsvolymen i slutet av 2015 
var förnybar fossilfri andel (jämfört med 42 % i slutet 
av 2014). Verksamheten är miljö- och kvalitetscerti-
fierad (ISO 14001 respektive ISO 9001), och vi har de 
tillstånd som krävs för avfall och miljötransporter.

Genom våra egna återvinningsanläggningar i Växjö och 
Gottåsa kan vi ta emot och återvinna en mängd avfall 
och material, exempelvis bygg- och schaktmaterial. 
Trä, plast, glas, wellpapp och metall är några andra 
exempel på avfall och restprodukter från regional 
handel och industri som går till vår återvinning.

Under 2014 började vi räkna på tom-mil för några av 
våra fjärrtransporter. Även om det ofta handlar om 
komplexa leveranser är det lika viktigt att även dessa 
optimeras. Under 2016 fortsätter detta arbete och vi 
ska också genomföra uppföljning på våra transporter 
med lastväxlare.

Med start under 2016 övergår vi till HVO100 på samt-
liga maskiner vi har på Alwex Recycling. Detta är en del 
i Alwex strategi att bli fossilfria, vilket du kan läsa mer 
om på sidan 22 i denna hållbarhetsredovisning.

Mark och 
Anläggning
Affärsområdet är en helhetsleverantör på bygg- och 
anläggningsmarknaden och erbjuder ansvarsfull 
materialproduktion, transporter, maskintjänster och 
betongtillverkning.

Affärsområdet är en aktör som arbetar mot en bred 
marknad där kraven på både säkerhet och miljö kan 
variera. Vi är som leverantör vana vid höga krav och ställer 
dessa krav som en miniminivå om vi själva får välja.

Marknaden förändras ständigt och allt högre krav ställs 
på oss som leverantör av markmaterial. Vi arbetar just 
nu med många punkter kring detta, men framförallt 
lägger vi extra tid på de krav som ställs allt hårdare på 
våra jordprodukter.

Ett av våra mål för året 2015 var att CE-certifiera vår 
bergtäkt och dess material. Detta lyckades vi med i maj 
och nu fortsätter vi vårt kvalitetsarbete i täkten. Den 
tunga resan är tagen för vår bergtäkt, men det är ett 
ständigt arbete som krävs för att hålla oss uppdaterade 
kring nya lagar och regler.

AFFÄRSOMRÅDEN
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Vi har målmedvetet arbetat med miljöfrågorna under väldigt lång tid. Under 2015 
kördes hälften av våra transporter med fossilfritt bränsle och under första kvartalet 
av 2016 kommer samtliga våra fordon att tanka fossilfritt.

Fordonsflottan 
blir 100% fossilfri 

Ungefär en fjärdedel av världens utsläpp av växthusga-
ser kommer från transportsektorn. I Sverige är transpor-
terna den helt dominerande utsläppskällan. Givet detta, 
är ett minskat användande av fossila bränslen den i 
särklass viktigaste miljöfrågan för hela transportsektorn. 
För Alwex del handlar det nu om att över 300 fordon 
– från de tyngsta fordonen till de lättare maskinerna 
inom Mark och Anläggning, nu tankar fossilfritt bränsle. 
Ett fåtal lastbilar är undantagna då alla tillverkare inte i 
dagsläget godkänner HVO100 i sina motorer. För Alwex 
del rör det sig dock endast om ett mycket begränsat antal.

Bakgrunden är att den svenska regeringen beslutade, i 
juli 2012, att man skulle utreda möjligheterna att redu-
cera transportsektorns utsläpp och beroende av fossila 
bränslen. Målet blev att Sverige ska vara helt fritt från 
fossila bränslen 2030. Men från Alwex sida kändes det 
svårt att förstå att många tvivlade på att det var görbart. 
Det finns redan många åkerier som kommit väldigt långt 
och att Alwex nu – femton år innan de nationella målen 
– tar steget fullt ut visar ju att det går.

TEMA FOSSILFRITT

HVO
100
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SÄNKER KOLDIOXIDUTSLÄPPEN 
Genom att använda bränslet HVO100 istället för vanlig 
diesel kan koldioxidutsläppen sänkas med upp till 90 %. 
För att underlätta får våra åkerier har vi därför inves-
terat i egna tankstationer för det förnybara bränslet. 
Alwex har satt upp fem av Sveriges totalt elva specifika 
HVO100-stationer i TRBs nätverk och målsättningen är 
att ytterligare öka tillgängligheten för åkerierna. Det här 
är en framtidsfråga för hela branschen och högt priorite-
rad för Alwex egen verksamhet. 

EN HÖG HÅLLBARHETSPROFIL
Alwex är ett expansivt företag som genomför kontinuer-
liga och omfattande satsningar på gröna transporter och 
miljömässig hållbarhet. Koncernens uttalade målsätt-
ning är att bli södra Sveriges ledande tjänsteleverantör 
av skräddarsydda transporter, entreprenad, lager och 
logistiklösningar.

För att lyckas med de höga ambitionerna krävs dock att 
man inte bara minimerar användningen av fossila bräns-
len och de utsläpp som detta medför, eller mängden 
avfall som produceras eller att man använder mindre 
energi. För Alwex är det de sammanlagda utvecklings-
processerna som leder till att företaget – varje dag – gör 
framsteg i de interna målen för hållbart företagande.

Alwex verksamhet ska inte bara uppfylla gällande 
miljölagstiftning och andra miljörelaterade krav, utan vi 
vill göra mer än så. Tack vare företagets storlek kommer 
effekterna att bli mycket höga på lång sikt. 

90% 
 sänkning av 
 koldioxidutsläpp
 jämfört med diesel

15 år innan de 
nationella målen 
har Alwex en 
fossilfri 
fordonsflotta.

LIVS

HVO100
Bränslet HVO100 är en kemisk kopia av vanlig 
diesel framställd av fettavfall, restprodukter 
och vegetabiliska oljor. Det behövs inga 
specialbyggda fordon eller tankanläggningar, 
utan tankar man med vanlig diesel idag är 
det enkelt att byta. Jämfört med diesel ger 
HVO100-bränslet upp till 90 % sänkning av 
koldioxidutsläpp.

Fordonsflottan 
blir 100% fossilfri 
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Belopp i tkr ALWEX TRANSPORT AB ALWEX INTERMODAL AB ALWEX FAST AB VÄXJÖ ÅC AB ALWEX LAGER & LOGISTIK AB ALWEX RECYCLING AB TOTALT ALWEX

Intäkter 1048941 7691 2296 110 95239 11152 1165429

Rörelsens kostnader 975049 6507 378 21 48709 9949 1040613

Löner och ersätt-
ningar till anställda 64801 1034 46943 2267 115045

Betalningar till 
finansiärer 377 83 706 2 8 329 1505

Betalningar till den 
offentliga sektorn 1038 35 1 1074

Investeringar i 
samhället 0 0 0 0 0 0 0

Behållet ekono-
miskt värde innan 
avskrivningar

7676 67 1177 86 -421 -1393 7192

EKONOMI
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ningar till anställda 64801 1034 46943 2267 115045

Betalningar till 
finansiärer 377 83 706 2 8 329 1505

Betalningar till den 
offentliga sektorn 1038 35 1 1074

Investeringar i 
samhället 0 0 0 0 0 0 0

Behållet ekono-
miskt värde innan 
avskrivningar

7676 67 1177 86 -421 -1393 7192
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr 2015 2014

Rörelsens intäkter, mm
Nettoomsättning 1 112 101 1 110 780

Förändring av lager av färdiga varor 3 589 2 934

Övriga rörelseintäkter 678 472

1 116 368 1 114 186
Rörelsens kostnader
Transport- och maskintjänster -712 390 -702 943

Råvaror och förnödenheter -28 340 -30 768

Handelsvaror -213 322 -228 670

Övriga externa kostnader -35 182 -27 755

Personalkostnader -115 542 -107 310

Avskrivning och nedskrivning av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -9 620 -10 486

Summa rörelsens kostnader -1 114 396 -1 107 932

Rörelseresultat 1 972 6 254

Finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag 0 36

Ränteintäkter och liknande intäkter 340 566

Räntekostnader och liknande kostnader -1 504 -1 784

Resultat efter finansiella poster 808 5 072

Skatter
Skatt på årets resultat -614 -721

ÅRETS RESULTAT 194 4 351
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Belopp i tkr 2015 2014

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, markanläggning och mark 29 105 31 464

Maskiner och inventarier 24 970 26 266

Förbättringsutgift annans fastighet 685 730

Nyttjanderätter 5 362 5 720

Pågående nyanläggning 1 683

Goodwill 2 716 3 553

64 521 67 733
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 135 135

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 10

145 145

Summa anläggningstillgångar 64 666 67 878

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Pågående arbete för annans räkning 249 927

Färdiga varor och handelsvaror 10 376 6 987

10 625 7 914

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 147 281 147 358

Skattefordringar 2 360 1 710

Övriga kortfristiga fordringar 2 462 1 314

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 052 5 587

159 155 155 969

Kassa och bank 12 3 338

Summa omsättningstillgångar 169 792 167 221

SUMMA TILLGÅNGAR 234 458 235 099

KONCERNBALANSRÄKNING
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Belopp i tkr 2015 2014

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 10 200 10 200

Bundna reserver 12 938 14 584

23 138 24 784

Fritt eget kapital

Fria reserver 49 459 44 990

Årets resultat 194 4 351

49 653 49 341

Summa eget kapital 72 791 74 125

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 2 517 2 981

Övriga avsättningar 425 345

Summa avsättningar 2 942 3 326

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 21 894 20 019

Skulder till kreditinstitut 18 488 21 012

Summa långfristiga skulder 40 382 41 031

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 947 2 815

Leverantörskulder 32 676 34 654

Transportörskulder 45 251 43 090

Skuld till delägare 6 192 6 160

Övriga kortfristiga skulder 9 608 8 347

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 669 21 551

Summa kortfristiga skulder 118 343 116 617

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 234 458 235 099

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar 45 500 51 800

Fastighetsinteckningar 34 400 34 400

Inventarier med äganderättsförbehåll 2 239 2 687

82 139 88 887

Ansvarsförbindelser Inga Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER



l  31  ALWEX HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015

G4-1  Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare                            Sid 4

G4-3  Organisationens namn                                                                                          Sid 7

G4-4  De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna            Sid 8

G4-5  Lokalisering av organisationens huvudkontor                                            Sid 7

G4-6  De länder som organisationen har verksamhet i                                        Sid 8

G4-7  Ägarstruktur och företagsform                                                                         Sid 8

G4-8  Marknader som organisationen är verksam på                                          Sid 8

G4-9  Den redovisande organisationens storlek                                                    Sid 10

G4-10  Personalstyrka mm                                                                                              Sid 10 

G4-11  Omfattning kollektivavtal                                                                                  Sid 10 

G4-12  Beskriv organisationens leverantörskedja                                                 Sid 10

G4-13  Betydande förändringar under redovisningsperioden                          Sid 4

G4-14  Hur organisationen följer Försiktighetsprincipen                                    Sid 4-7, 16

G4-15  Principer och initiativ organisationen stödjer                                            Sid 9

G4-16  Lista medlemskap i organisationer                                                                Sid 9

G4-17  Enheter som ingår i organisationens koncernredovisning                   Sid 17

G4-18  Processen för att definiera redovisningens innehåll                              Sid 14

G4-19  Väsentliga aspekter i processen att definiera redovisnin innehåll    Sid 14-16

G4-20  Aspektens avgränsning inom organisationen                                           Sid 16

G4-21  Aspektens avgränsning utom organisationen                                           Sid 16

G4-23  Väsentliga förändringar från tidigare redovisningsperioder                Sid 2

G4-24  Redovisa en lista över intressentgrupper                                                   Sid 19

G4-25  Identifiering och urval av intressenter                                                         Sid 19

G4-26  Kommunikation med intressenter                                                                Sid 19

G4-27  Viktiga områden och frågor med intressenter                                          Sid 21-23

G4-28  Redovisningsperiod                                                                                             Sid 2

G4-29  Datum för publiceringen av den senaste redovisningen                      Sid 2

G4-30 Redovisningscykel                                                                                                Sid 2

G4-31  Kontaktperson för frågor angående redovisningen                               Sid 2

G4-32  Redovisningsprincip                                                                                             Sid 2

G4-33  Bestyrkning av redovisning                                                                               Sid 2

G4-34  Organisationens bolagsstyrning                                                                      Sid 6

G4-56  Värderingar, principer, standarder och normer för uppträdande     Sid 10

GRI-index




